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Program semináře

I. Úvodní slovo - organizační pokyny

II. Republiková finále (členění, organizace)

III. Úloha garantů sportu

IV. Finanční zajištění republikového finále

V. Kompetence RF

Přestávka

VI. Republiková finále SLŠ 2018/19

VII. Diskuze



II. Republiková finále (členění, organizace)

• Sportovní liga ZŠ junior + ZŠ + SŠ + Pohár AŠSK 

• 30 republikových finále ve školním roce 2018/19

+ 8 republikových finále ve spolupráci s AŠSK 
– https://www.assk.cz/sportovni-souteze/terminovy-kalendar/

• Postupová kola dle termínů
– okrsková, okresní, krajská, kvalifikace

• Věkové kategorie

• Soutěžní a disciplinární řád
– https://www.assk.cz/sportovni-souteze/soutezni-manual/

• Propozice na RF (2 měsíce před konáním)
– https://www.assk.cz/sportovni-souteze/pokyny-pro-poradatele-rf/

https://www.assk.cz/sportovni-souteze/terminovy-kalendar/
https://www.assk.cz/sportovni-souteze/soutezni-manual/
https://www.assk.cz/sportovni-souteze/pokyny-pro-poradatele-rf/


Školní sportovní soutěže na školní rok 2018 - 2019

Sportovní liga základních škol Junior

Kategorie Sport - soutěž Typ soutěže

II. Atletický 3boj B - SLZŠ Junior

II. Minikopaná B - SLZŠ Junior

II. Vybíjená B - SLZŠ Junior

II. Přehazovaná B - SLZŠ Junior

II. Florbal B - SLZŠ Junior

Sportovní liga základních škol

Kategorie Sport - soutěž Typ soutěže

III., IV. Pohár rozhlasu B - SLZŠ

IV. Minikopaná B - SLZŠ

IV. Volejbal B - SLZŠ

IV. Florbal B - SLZŠ

IV. Basketbal B - SLZŠ

IV. Házená B - SLZŠ

Sportovní liga středních škol

Kategorie Sport - soutěž Typ soutěže

V. Středoškolský atletický pohár B - SLSŠ

V. Fotbal B - SLSŠ

V. Volejbal B - SLSŠ

V. Florbal B - SLSŠ

V. Basketbal B - SLSŠ

V. Házená B - SLSŠ

C soutěže AŠSK 

Kategorie Sport - soutěž Typ soutěže

I.,II. Štafetový pohár C-P

I. -V. O nejlepší pohybovou skladbu C

III. Florbal C

IV. Atletický čtyřboj C

I.-V. TEAMGYM Junior C

IV., V. Sportovní gymnastika C

V. Stolní tenis C

V. Šplh C

V. Silový čtyřboj C

IV., V. Přepolní běh - běháme s BK Tour C-P

V. Plavání C

VI.A Fotbal C*

VI.B Basketbal C*



III. Úloha garanta sportu

 Koordinuje daný sport a aktualizuje pravidla

 Vyhledává a navrhuje partnery pro spolupráci s AŠSK v dané 
soutěži/ sportu

 Spolupracuje na tvorbě propozic kvalifikací na RF a propozic 
na RF

 Aktivně vyhledává pořadatele RF

 Zodpovídá za průběh soutěží v daném sportu z hlediska 
pravidel a hodnocení a osobně se účastní RF

 Seznamuje pořadatele RF s typem soutěže, počty účastníků, 
hracím systémem



IV. Finanční zajištění republikového finále

• Metodický pokyn 2018/2019

– https://www.assk.cz/sportovni-souteze/pokyny-pro-poradatele-rf/

• Plán čerpání financí na RF – rozpočet 

– Financování RF 2018/19

– Zaslat co nejdříve, min. 8 týdnů před RF

– Konzultace se členy VV (Kuběna, Bím, Jadvidžák)

– Schválení rozpočtu

– Smlouva o pořadatelství RF

• Vyplněný rozpočet dle skutečnosti odešlete hlavní účetní 
(kafkova@assk.cz) do 30 dnů od skončení RF.

https://www.assk.cz/sportovni-souteze/pokyny-pro-poradatele-rf/
mailto:kafkova@assk.cz


V. Kompetence republikového finále

• Hlavní úloha: pořadatel (ředitel RF, sportovní ředitel RF)

• Konzultace se zástupci AŠSK:
 kytkova@assk.cz (propozice, ČT, sportovní produkce)

 plichta@assk.cz (sportovní produkce)

 cervena@assk.cz (rozpočty RF, cestovní příkazy)

 kafkova@assk.cz (účetnictví)

 zelezna@assk.cz (PR, marketing)

• Kompetence a role pořadatele – viz Manuál: příloha č. 19 (Ředitel 

RF, Sportovní ředitel RF, Hospodář, Koordinátor druhého sportoviště, Zpracovatel 
výsledků atd.)

mailto:kytkova@assk.cz
mailto:plichta@assk.cz
mailto:cervena@assk.cz
mailto:kafkova@assk.cz
mailto:zelezna@assk.cz


přestávka



VI. RF SLŠ 2018

• Sportovní liga škol 2018/2019

– junior (II.), základních škol (III.,IV.), středních škol (V.)

– Účast ČT:

• Basketbal V. (Karlovy Vary)

• Florbal IV. (Otrokovice)

• Házená IV. (Velká Bystřice)

• Informace od účastníků, správce haly zabezpečuje pořadatel 
(viz Manuál) koordinuje a samotnou komunikaci s ČT zajišťuje 
sekretariát AŠSK

• Tisková konference



Pokyny pro pořadatele
• Manuál pro pořadatele (dostupný konec 09/2018): 

assk.cz/Soutěže/Pokyny pro pořadatele



Příprava na RF

Přihláška k pořadatelství RF 
Rozpočet na RF 
Propozice RF 
Zajištění pronájmu sportovišť
Zajištění pořadatelské školy
Záštita nad RF 
Zajištění ubytování a stravování pro účastníky na RF
Zajištění pořadatelského týmu a s ním související rozdělení 

funkcí a kompetencí 
Zajištění hlavního rozhodčího a ostatních rozhodčích
Zajištění personálního obsazení stolku pomocných 

rozhodčích
Zajištění čestného předsednictva



Příprava na RF

Zajištění doprovodného programu
Zajištění materiálního zabezpečení
Zajištění věcných cen
Zajištění patrona soutěže
Zajištění zdravotníka
Zaslání propozic a formulářů k vyplnění všem týmům RF
Scénář zahajovacího ceremoniálu
Scénář závěrečného ceremoniálu
Polepení cedulí s názvem družstva pro zahajovací a závěrečný 

ceremoniál
Zajištění regionálních médií 
Zajištění plotů na bannery pro venkovní RF



Materiální zabezpečení k RF SLŠ ze strany 
pořadatele

Nástěnky, 
Tiskárna, 
Dostatek papírů, 
Náhradní tonnery do tiskárny, 
Hezké stoly na vystavení medailí a pohárů, 
Věcné ceny,
Připojení na internet, 
Stupně vítězů, 
Vytištěné tabulky pro výsledky, 
GDPR formuláře, 
Stravenky, 
Prezenční listina



Materiální zabezpečení k RF SLŠ ze strany 
pořadatele

 Zvýrazňovače, fixy, tužky, propisky, 

 Lepidlo, lepící pásky, oboustranné pásky, 

 Nůžky, řezáky,

 Desky, 

 Prodlužovačky,

 Fixy na textil,

 Ubrus,

 Elektrikářské pásky na přichycení bannerů,

 Lékárnička



Materiální zabezpečení k RF SLŠ ze strany 
sekretariátu AŠSK

Bannery, roll-upy, 

Cedule na ceremoniály, 

Kloboučky na nástup, 

Trička pro pořadatele a technickou četu,

Diplomy, 

Poháry, medaile, podnosy na medaile

V případě zájmu a upotřebení na RF můžeme zavést rozkládací 
stan s logem AŠSK.



Personální zajištění RF ze strany pořadatele

1. Ředitel RF

Koordinuje 

pořadatelský tým a 

dohlíží nad 

hladkým průběhem 

RF

2. Sportovní ředitel RF

Koordinuje a 

dohlíží nad 

sportovní částí RF

3. Hospodář

Má na starosti 

veškeré finanční 

transakce spojené s 

RF

4. Koordinátor druhého sportoviště

Dohlíží nad 

časovým 

harmonogramem, 

předává informace 

zpracovateli

5. Hlavní rozhodčí

Řídí tým 

rozhodčích, dohlíží 

nad včasným 

zahájením utkání; 

skládá slib fair play, 

zabývá se 

případnými 

protesty

6. Vedoucí prezenční místnosti

Má na starosti 

prezenci družstev a 

výběr všech 

náležitostí

7. Vedoucí technické čety

Má na starosti 

včasný nástup 

technické čety na 

zajahovací a 

závěrečný 

ceremoniál, 

koordinuje 

technickou četu v 

průběhu celého RF

8. Koordinátor ceremoniálů

Připravuje 

ceremoniály a 

dohlíží nad jejich 

průběhem

9. Koordinátor výsledkového servisu

Zapisuje výsledky, 

chystá rozpisy, 

předává informace 

zpracovateli

10. Zpracovatel

Zpracovává do 

jednoho souboru 

výsledky + 

nominační 

fomuláře 

individuálních cen



Personální zajištění RF ze strany pořadatele

11. Spojka

úzce spokupracuje 

se zpracovatelem, 

shání pro něj 

důležité podklady, 

které kontroluje a 

předává 

moderátorovi.

12. Asistent

Stará se o 

nadepisování 

diplomů, chystání 

cen, medailí a 

pohárů, zpravuje 

branding

13. Moderátor

Moderuje celý 

pruběh RF, vytváří 

pozitivní 

atmosféru, 

komunikuje s 

diváky

14. Technický hlasatel

Moderuje průběh 

utkání, oznamuje 

střelce a hlásí stavy 

skóre

15. Zvukař
Zajišťuje hudební 

kulisu RF

16. Zdravotník
Zajišťuje zdravotní 

službu

17. Koordinátor V. I. P.

Má na starosti 

čestné 

předsednictvo a 

další významné 

hosty RF, 

seznamuje je se 

scénářem 

ceremoniálů

18. Foto, video
Dokumentace 

průběhu RF

19. Reportér

Sepíše článek z 

průběhu RF, 

součástí článku 

musí být citace 

účastníků. (vítězné 

družstvo, trenéři)

20. Koordinátor doprovodného programu

Koordinuje 

doprovodný 

program na RF a 

vystoupení na 

ceremoniálech



Přípravný den – den před začátkem RF SLŠ

1. Navigace (prezenční místnost, technická porada, sportoviště, toalety, sprchy, V. I. 
P. místnost s občerstvením)

2. Označení šaten

3. Branding sportovišť

4. Příprava věcných cen

5. Nástěnky (časový harmonogram RF, časový rozpis utkání, výsledky jednotlivých 
utkání, herní systém RF, stručná pravidla RF)

6. Zkouška ceremoniálů + kontaktování čestného předsednictva

7. Porada před prvním finálovým dnem

8. Příprava stupně vítězů



První finálový den

 Dodělávky z předešlého dne

 Kontrola brandingu

 Prezence družstev – kontrola soupisek, sběr formulářů GDPR, 
předání materiálů k RF (brožury, nominační formuláře, atd.)

 Zkouška ceremoniálů

 Technická porada s vedoucími družstev

 Zahajovací ceremoniál



První finálový den

 Dohled nad dodržováním pravidel a časového 
harmonogramu, průběžné zpracování výsledků

 Rozpis utkání na druhý finálový den

 Zaslání výsledků z prvního dne na sekretariát AŠSK

 Příprava závěrečného ceremoniálu

 Technická porada s pořadatelským týmem

 Technická porada s vedoucími družstev



Druhý finálový den

 Dodělávky z předešlého dne

 Kontrola brandingu

 Dohled nad dodržováním pravidel a časového harmonogramu

 Průběžné zpracování výsledků, rozpisu utkání dle herního 
schématu RF

 Zpracování nominačních formulářů individuálních cen, průběžné 
nadepisování diplomů

 Autogramiáda patrona soutěže, pokud je na RF přítomen

 Vystavení medailí a pohárů



Druhý finálový den

Nanošení věcných cen pro družstva a jednotlivce

Sjednocení a příprava technické čety + dalších účinkujících 
závěrečného ceremoniálu

Nanošení stupně vítězů

Závěrečný ceremoniál

Podepsání výsledkové listiny ředitelem turnaje a garantem sportu

Zaslání výsledků na sekretariát AŠSK

Úklid sportovišť



Po skončení RF

 Zaslání reportáže o průběhu RF na sekretariát AŠSK do 48 
hodin po skončení

 Zaslání podepsané výsledkové listiny na sekretariát AŠSK

 Zaslání vyplněného rozpočtu dle skutečnosti do 30 dnů na 
hlavní účetní sekretariátu AŠSK

 Zaúčtování RF do zakázky A302 a zaslání účetní výsledovky



Ohlédnutí za minulým ročníkem



Děkujeme za pozornost


